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«Знання можуть надати людині значимість, але тільки вихованість може надати їй блиск» 

(Ф. Честерфілд) 

Актуально  Львів святкує День міста 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ «Дюна-Веста» 

Нормативно – 

правова база 

Приймання документів та видача ліцензій на право роздрібної торгівлі 
алкоголем та тютюном зазнали змін  
 

Анонс Програма підтримки малого та середнього бізнесу COSME 

Актуально 
 

ЛЬВІВ СВЯТКУЄ ДЕНЬ МІСТА 

 

 

З 5 по 7 травня Львів 

святкує День міста. У 

ці дні місцеві вулиці 

перетворяться на 

святковий парад, у 

який поринуть тисячі 

львів’ян та гостей 

міста. 

Гаслом цьогорічного 

святкування стало:  

«День міста натхнення. 

Ти твориш своє місто, а 

місто творить тебе». 
Детальну програму святкувань 
можна отримати за посиланням: 
http://city-
adm.lviv.ua/news/culture/231792-
sviatkuvannia-dnia-mista-lvova-
rozpochynaiutsia-1-travnia-prohrama 
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Підприємства 
Львова 

 

 

 
ТзОВ «ДЮНА-ВЕСТА» 

ТзОВ «Дюна-Веста» створене на базі Червоноградської панчішно-
шкарпеткової фабрики, яка була заснована у 1965 році і ТзОВ «Дюна» - 
одного із лідерів вітчизняного бізнесу.  Процес створення якісного 
європейського продукту компанія «Дюна» виношувала понад 50 років: на 
фабриці функціонують дві виробничі платформи та 500 одиниць сучасного 
обладнання, 1000 працівників випускають до 2 мільйонів шкарпеток 
щомісяця. Якість продукції підтверджується міжнародними та українськими 
сертифікатами, яких у «Дюни» понад 25. 

 

Сьогодні «Дюна - Веста» - 
єдина українська фабрика з 
абсолютно повним спектром 
панчішно-шкарпеткового 
асортименту: від немовлят до 
дорослих, на будь-який смак, 
колір, розмір, сезон, гаманець.  
Такі вироби потребують 
особливо ретельного підбору і 
обробки сировини,  тому 
підприємство  перебуває  в 

постійному пошуку нових технологій і нових видів сировини. 
Велика частина бавовни, яка використовується 
на підприємстві - це бавовна індійського та 
єгипетського виробництва. 
За рівнем технічного обладнання ТзОВ «Дюна - 
Веста» є лідером в Україні. На сьогоднішній 
день оновлено все виробниче устаткування. 
Підприємство оснащене сучасним 
обладнанням з Італії, Чехії, Японії (''Busi 
Giovanni'', ''Lonati'', ''Uniplet'', ''Nagata seiki''). 
Підприємство працює у відповідності до 
стандартів ГОСТ 2056-92, ГОСТ 8541-84, ГОСТ 
18400-82, а також має ліцензію на 
використання знака Lycra, та ліцензію 
«Sanitized» на використання антибактеріальних 

і протигрибкових препаратів.  
ТзОВ «Дюна - Веста» отримала винагороду «Вища проба» за бездоганну 
якість продукції та послуг, а також сертифікат Oeko-Tex® Standard 100 - це 
додаткове підтвердження якості панчішно-шкарпеткових виробів та їх 
безпеки для здоров'я.  
На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, технологи, 
проектувальники, які ретельно вивчають тенденції розвитку ринку, 
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розробляють і впроваджують нові технології, створюють нові колекції з  
використанням нових видів сировини. Фіксований показник обсягу всієї 
продукції склав 18,95 мільйонів пар. Інвестиції у виробничі потужності та 
нове обладнання у 2016 році сприяли розширенню кількості робочих місць 
в регіоні та збільшенню рівня заробітної плати працівників. 

 
На підприємстві створено виставковий кабінет, в якому представлена вся 
колекція, яка виробляється на підприємстві ТзОВ «Дюна - Веста». Сьогодні 
компанія «Дюна-Веста» за рівнем технічного обладнання є лідером в 
Україні та має дві виробничі потужності: Червоноградська панчішно-
шкарпеткова фабрика та Українська Панчішна фабрика. Працює мережа 
фірмових магазинів в Червонограді, Львові, Луцьку, Рівному, а також 
Кракові.  

 
У 2016 році відбудеться презентація спільної колекції дизайнерських 
шкарпеток від Андре Тана та фабрики «Дюна-Веста». Це – один з перших 
кроків ребрендингу української фабрики з 50-річною історією та її виходу на 
новий рівень позиціонування. 
Вироби ТОВ «Дюна - Веста» можна придбати не тільки в Україні, а й в Росії, 
Білорусії, Молдові, Казахстані, Грузії, Польщі, Литві, Хорватії, Канаді. 
Продукція доставляється без затримок по всіх торгових точках транспортом 
ТОВ «Дюна - Веста». 
Досить важливо також, що у 2016 році компанія «Дюна-Веста» домоглась 
зміни вимоги ГОСТ по функціональності шкарпеток для українських 
військових на формат НАТО та виграла тендер по виконанню державного 
замовлення для Національної Гвардії України та Збройних Сил на 430 000 
пар шкарпеток.  
 
79069, Україна 
м.Львів, 
вул.  вул. Шевченка, 317а 

(032) 2971046 
www.wk.com.ua 

 wk@mail.lviv.ua 
 

http://www.wk.com.ua/
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Нормативно – 
правова база 

 

Приймання документів та видача ліцензій 
на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном зазнали змін 

 

 

ДФС прийняв наказ від 28.02.17 р.  №150 "Про 
внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 № 
213". 
Документом внесено зміни до наказу ДФС від 
24.10.2014 р. № 213 «Про затвердження 
Рекомендацій щодо організації роботи головних 
управлінь ДФС України із приймання документів та 
видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами».  
 

Уточнено, що у заявах про видачу ліцензій на роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями та тютюновими виробами додатково зазначаються: 
адреса місця торгівлі, перелік РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, а 
також інформація про них:     модель,     модифікація,     заводський 
номер,     виробник,     дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень 
РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в 
органах ДФС.  

Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним 

законодавством, у разі: недостовірності даних у поданих заявником 

документах;   невнесення плати за ліцензію;   невідповідності розміру плати за 

ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав 

документи; невідповідності поданих документів умовам провадження 

діяльності,  що ліцензується». 

Більш детально за посиланням:  

https://uteka.ua/ua/publication/Priem-dokumentov-i-vydacha-licenzij-na-pravo-

roznichnoj-torgovli-alkogolem-i-tabakom-preterpeli-izmenenij 

Анонс 

Програма підтримки малого та середнього бізнесу COSME 
 

В рамках співпраці Уряду України з Європейським Союзом в Україні 
реалізується Програма підтримки малого та середнього бізнесу COSME.  
COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 
роки із загальним бюджетом 2,3 млрд. євро. Перелік програм, що 
визначаються Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в 
окремому документі – Робочій програмі. Доступна для України Робоча 
програма на 2017 рік складається із 22 підпрограм, які класифіковано за 
трьома напрямками: полегшення виходу на зовнішні ринки; поліпшення умов 
для конкурентоспроможності; формування культури ведення бізнесу. 
Для того, щоб взяти участь у будь-якому конкурсі в рамках проекту COSME, 
необхідно зайти на сайт: http://ecf.europa.eu/easme/en/cosme 
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